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METAI-VOL. VII 
/ 

BOLŠEVIKAI REIKALAUJA 
ATSAKYMO 

Atsakymą Tečiaus Trukdo 
Prancija 

TURKAI PRIEŠINGI SAN
TARVĖS SĄLYGOMS. 

Bet palinkę taikon su graikais 

GENOA, bal. 30. -
^tų Rusijos delegatų pirminin
kas Tchitcherin Italijos pre
mjerui Faeta, konferencijos 

t pirmininkui, įdavė notą. 
Tchitcherin reiškia nepasi

tenkinimą, kad bolševikų de: 

Konstantinopolis, bal. 30.— 
Turkų nacionalistų valdžios 
atsakymas į santarvės taikos 
sąlygas čia įduotas santarvės 
komisionieriams. 

Nacionalistų ( atsakyme }Tra 
daug palankumo. Šis atsaky-

Sovie- grąžintį užgrobtų ar susoeia- m a s n u o k i h * skiriasi tuo, 
listintų svetimų šalių savas- | k a ( 1 iru**& * a v o l^^uras iš-
čių Rusijoje, tai jie privalo u/Jk,°.Ja trumpai ir aiškiai: Tas 

ta į pilnai atlyginti. [j komisionierins daro gerą įs-
Toliaus prancūzai stovi už Puc*!-

KIEK LIETUVIŲ IŠVAŽIA
VO LIETUVON KOVO 
, . MĖNES|. 

WASHINGTON, IV—27 d. 
(Elta). — š. m. kovo mėnesį 
iš Amerikos išvažiavo lietu
viu Lietuvon 554. Išvažiuojan
čių skaičių sudarė 355 vyrai, 
69 moterys ir 130 vaikų. 

lai, kad Rusijai nei jokia da
lis skolų nebūtų dovanota ir 

legacijai santarvė taip ilgai į už visas skolas nuošimčiai tu-
neduoda atsakymo į kontr-pa-'retų but mokami, 
siųlymus. Tasai prancūzų ^.nusistaty-

Bolševikai pagrūmoja, kad Į mas trukdo santarvės atsaky-
kitaip jie savo kontr-pasiųly-i mą bolševikams. Tečiaus An-
nuis atsiimsiu ir v&imsia pra-iglijo* premieras Llo/d Geor-
dinę poziciją, ^kaip ilgai ne- g>e turi vilties, kad jam pa-
gausią užtikrinimo, kad Rusi-j vyks prancūzus kiek-nors pa-
jaį būtinai turi but pripa- < laužti savo pusėn ir viskas bu 

ŽUVO ŠERIFAS SU 2 PA-
GELBININKAIS. 

žintas kreditas. s • sią gerai. 
(Santarvės atsakymą Sovie

tų Rusijai aptaria vyriausio
jo komiteto subkomitetas. 

Anglijos delegatai sutinka 
su kai-kuriais bolševikų kont-
r-pasiųlymais. Bet tam prieši
nasi Prancijos delegacija. 

Praneijos delegatas Bart-
hou užgynė, kad buk prancū
zų delegacija busianti atšauk
ta iš konferencijos. 

Tas pat Barthou pranešė, 
kad kuomet bolševikams bus 
jtiuotas atsakymas, jis keliau-

RUSHVJLLE, JLL., bal. 30. 
- Chieago, Burlington and 

Quincy darbininkai, daugu-
va-

AIRIJOJE ŽUDOMI PRO 
TESTANTAI. 

Tai pagieža už katalikų 
žudymą. 

ma^^raikų, penktadienio 
kape pakėlė muštynes. 

/Tarpan įsimaišė šerifas su 
keliais pagelbininkais. Darbi- k 

ninkai pamanė, kad tai koki 
agitatoriai, juos užpuolė ir 
tris nužudė. 

DUBLINAS, bal. 30. — To
mis dienomis pietinėj Airijoj 
užpulta ir nužudyta net 7 pro
testantai gyventojai. Dalyki) 
žinovai tvirtina, kad tai pa
gieža už katalikų žudymą Bel
faste. Ulsterio provincijoje. 

Pietinėj Airijoj gyvena apie 
400,000 protestantų. Del ( to 
kilęs jiems pavojus. Dail Ei-
reann (parlamentas) nuspren
dė rasti priemones sustabdy
ti tą baisią pagiežą. Taipat 
nutarta kas savaitę^turėti se
siją. Nes nežinia kas gali to
liau įvykti. 

Pietinės Airijos gyventojus 
sukiršino Ulsterio protestan
tai persekiodami ir žudyda
mi katalikus. Tik viename 

Suareštuota apie 28 darbi-1 
ninkai [katalikai nužudyta/ir 41 sužei 

i eta 
Tečiaus koronerio teismas 

Prancūzai stovi griežtai už j siąs Paryžiun kokiais taį svar-
tai, kad jei bolševikai nenori biais reikalais. 

ka-KINIJOJ CIVILIS KARAS. Chan* ' ,,i;1
 k:avo . 

nuomenę ištrauktų uz 
PEKINAS, bal. 30. — Pie

tuose nuo Pekino — Tsient-
sin galežinkelio seka kova. Su-
>irėniė dviejų generolų armi
jos 100 mailių ilgu frontu. 

i 

Kova seka del Pekino. 
Tai civilio karo pradžia. 

TAIKININKAI VEIKIA 
KINIJOJE. 

žinomos 
>ienos. 

didžiosios senovės 

Deda pastangas militaristus 
sutaikinti. 

PEKINAS, Kinija, bal. 29. 
— Visos padėties įtempimas 
K fn i joje kiek sumažėjo, kuo
met talkininkai pradėjo smar
kiai darbuotis,abi pusi sutai
kinti. Nežiūrint to, abi pusi 
daugina savo kariuomenių 
skaitlius ir užima strategines 
vietas. 

Pekine gauta žinių, kad a-
jnerikoniški ir kiti karo laivai 
plaukia į Kinijos pakraščius 
su reikalingu skaitliumi ka
riuomenės, y Ipiri, prireikus, 
bus pakartota saugoti čia gy
venančius europėnus. Bet, 
kiek iki šiolei žinoma, > sve
timšaliams nepramatomas pa
vojus. 

Vadų pareiškimai. > 

Generolas Chang Tso-lin 
painformavo amerikonišką 
pasiuntinybe, kad jis nemanąs 
atlikti militarinių veikimų ša
limais Pekino, arba išilgai' Pe-
kino-Mukdeno geležinkelio, 
kaip ilgai jo vyrai nebus puo-
ami. Siamegi atsitikime jis 

tik ginsiąsis. 
Bet gen. Wu Pei-fu^vis sta-

Apleidžia militaristus. 

Kaip paprastai, abiejų pu
sių rėmėjai, iš kurių.daug ko 
tikėtasi, apleidžia vieną ir ki
tą generolą, kuomet pastebė
tas neišvengiamas susikirti
mo krizis. 

Ypač gen. Chang (Tso-lin 
[nuo to jaučia daug nesmagu-
jmų, .kuomet tokiame svarbia
me momente jį apleidžia jo 
šalininkai. 

Chang Tso-lin poziciją žy
miai susilpnina ir Dr. Sun 
Yat-sen kilę nesutikimai \su 
Cantono valdžios karo minis-
teriu. 

Ar bus civilis karas? 

Gen. AYu Pei-fu savo spėkas 
koncentruoja keliuose centruo 
se. Jis gali pasirodyti stip
rus savo priešui. Nes turi 
parinktinas pozicijas ir arti 
savo bazės. Tuotarpu gen. 
Chang Tso-lin savo spėkas 
turi perdaug išsklaidęs ir per1-
toli randasi nuo savo bazės. 

Keliomis artimiausiomis 
dienomis bus žinomą, ar kils 
čia civilis karas, ar gal abie
jų pusių taikintojams pavyks 
politinius priešus sutaikinti. 

Tikroji tų abiejų vadų su
sikirtimo priežastis toli gražu 
ne nacionaliai reikalai. Bet 
tik paprastas abiejų kits ki
tam pavydas. 

nusprendė, kad nežinia kas nu 
žudė šerifą su jo pagelbinin-
kais. 

Svarbiausi posmai. 

Svarbiausi atsakyme pos
mai yra šie: 

1. Turkai nacionalistai ne-
gali pripažinti sąlygos, kad 
graikų kariuomenė iš Mažo
sios Azijos bus evakuota tik 
po to, kuomet turkai sutiks 
su visomis santarvės paduo
tomis taikai sąlygomis. 

2. Turkai nacionalistai sto
vi už taL kad su paliaubų pa-
darynragraikai pradėtų eva
kuoti Mažąją Aziją. 

' Kad santarvė turi tur
kams paduoti aiškiai visas 
taikos *i smulkmenas, kokios 
bus diskusuojamos. 

4 Kad ^ ° į i o ^ &i šeštadienį Chicagoje įvy-
hpoh Manomai turi but ** - — k 1 o s ^ o / V T o i i e r t l i i į įvy- k^amatninku unijų pa rodą vi-
' ~~" """* ~"~ ko kruvinos streikininkų riau- m a * i r Prakalbos municipalė-

šės. Sužeista 4 valstijos p o l > Je Prieplaukoje. Tarpe kitų 
monai ir 6 streikininkai ir .jų kalbėtojų buvo ir Amerikos 
šalininkai Federacijos prezidentas Gom-

Daugybė žmonių areštuota. 

PALIUOSAVO 7 VAGILIUS. 

Žinios iš Lietuvos 
: v ( 

LIETUVOS VYRIAUSYBĖS kad Lietuvos valdžia turinti, 
PĘOjTESTAS DEL VIL- |apie keturis šimtus tūkstančiu 

NIAUS ANEKSIJOS. \ hektarų neginčijamai jai pri-
klausančiu-vadinanm, majora-

KAUNAS. Šių metų ba
landžio 1 d., prof. Jurgutis, 
užsienių reikalų ministeris, 
pasiuntė p. Hymansui Tautų 
Sąjungos tarybos pirmininkui 
ši4 noją del ^Vilniaus anelęsi-
jos: 

Jo Ekscelencijai p. Hyman
sui, Tautų Sąjungos tarybas 
pirmininkui, Gene vo j e. 

Lietuvos vyriausybė sata) 
1921 m. gruodžio 14 d. nofla 
protestavo prieš lankų vy-
riausybės organizavimą netei
sėtų rinkiia^ Vilniaus- srjty. 

Praėjusio Vvvo 24 d. Va r sa
vos seimas, remdamasis susi-

^jburimo įvykusio aukščiau mi
nėtų rinkimų pasekmėje, rezo
liucija nutarė aneksuotį. Vil
nių Lenkijon. *> 

ANGLE KASIŲ RIAUŠĖS; 
10 SUŽEISTA. 

iiami konferencijoje. 
Konferencija Ismide. 

. Nors šis nacionalistų atsa
kymas daugelio aiškinamas, 
nepriimtinu, bet turkai neuž-
renkia durių prieš santarvės 

akik Nes jie tuojaus notoje 
pažymi norį įrodyti savo pasi-
ketinimus tikrais ir nori pa
rodyti, kad jie trokšta taikos. 

Ir pažymk kad nacionalis
tai delegatai yra pasirengę 
susieiti su santarvės delega
tais Ismide. Tenai-gi pasi
tarti, ar galima rasti tinka
mus taikai pagrindus. 

Santarvės komisionieriai 
notoje atranda, kad turkai na
cionalistai nori daugiau derė
tis su santarve. 

Tos religinės žmogžudystės 
yra baisus daiktas. Bet tai 
pačiu, protestantų sugalvoji-
mas. 

AMATNINKŲ UNIJŲ PA-
RODAVIMAS. -

Lietuvos vyriausybė ener
gingai protestuoja ^rieš šį ak

tinių žemių, kurias išparda-
yus amerikiečiams lietuviams 
bežemiams ir mažažemiams 
galėtų išrinkti į 30 milionų 
doleriu. 

Ištiesų tai £ia stambiai kly
sta. Majoratinįų žemių Že
mės Ūkio ir valstybės turtų 
ministerija iš viso teperėmė 
26 tūkstančius 540 hektarų ir 
iš to ploto yra išparceliuota 
18 tūkstančių 374 hektarai, 
5,890 h. išnuomuoti ir tik 2,-
186 h. yra dar ministerijos ži
nioje. 

Ž. U. ir -V. T. M. 
Statistikos Skvr. 

BOBŲ MAISTELIS. 

KYBARTAI. Kovo 27 d., 
9 vai. ryto apie 200 bobų pa
stojo kelią ir neleido išvežti 

tą lenkų 'vyriausybės, kuri, iš Lietuvos Vokietijon einan 
paskelbusi- Želigowskį maiš-
-tkiinku ir nuo jo atsisakiusi, 
naudojasi jo smurtu ir tarp
tautinio pasižadėjimo sulau
žymu. 

Bernaičių teisme teisėjas 
Jacobs paliuosavo 7 aukštes
nės mokyklos mokinius, kurie 
pavogė vieno žmogaus auto
mobilių. 

Mokiniai sakėsi jie tai pa
darę tik "del juoko.." Teisė
jas patyrė, kad kuone visi tų 
mokinių tėvai turi nuosavus 
automobilius. Todėl jis ne
suprantąs tokio keisto tų ber
naičių pasielgimo. 

Ir juos paliuosavo. 

pers. i 
Miesto gatvėmis parodavi-

mas prasidėjo 2:30 po pietų. 

NUBAUSTA PLĖŠIKĖ 

čių per Virbalio muitinę mai
sto produktų: bulvių, javų, 
sėmenų ir^ mėsos, aiškinda-
mos, kad jos nenorinčios lei-
isti iš Lietuvos miasta i Vokie-

Lietuvos vyriausybė*v]aarei- #iją. . . 
škia, kad ji nepripažins šios ' Vežėjams nepaisant to pro-
Lietuvos zemįn aneksijos. tosto, Bobos prišokę paleido 

JurgTitis, porą maišų sėmenų* Visos bo-
Užs. reik. minist. 

•s -RUOŠIAS. 

Kažkokia jauna mergiščia, 
kuri pasivadinusi Eva Gary, 
teismo nubausta vieneriais 
metais kalėjimo ir 1 doleriu 
pabaudos. 

Jinai su Walter Gary ilgas 
laikas Chicagoje užsiimdinėjo 
plėšimais. fTasgi Gary seniau 
nubaustas kalėjimu nuo 3 iki 
20 metų. 

Bet Angoroa pranešta, PRAMATO AMERIKOS-VO-, turgavietė industrijos produk-
kad nacionalistai stipriai nu
sistatę laikytis savo pažiūrų. 

PLĖŠIKAI AjTSIIMA SAVO. 

MEXICO CITY, bal. 30. 
— Radikalai socialistai pada
rė sąkalbį iš Guadalajara ka
lėjimo paliuosuoti apie 200 
pavojingų kriminalistų. Bet 

io reikalavimus, idant gen. tas sąkalbis nepavyko. 

NEW YORK, bal. 30. — 
Ir čia seka žiauri kova po
licijos su plėšikais. Andai vie
na diena teismai nubaudė 94 
plėšikus. Kuone visi nubausti 
aštriomis bausmėmis, ilgiems 
metams kalėjimu. V 

Teisėjai neturi jokio pasigai 
Įėjimo' piktadariams. Nes čia 
jitu aršiau nei Chicagoje. 

DIDELIS MIŠKŲ GAISRAS. 

LAKE WOOD, N. J., bal. 
29. — Ocean ir Monmout|i ap
skrityse per dvi dieni siautė 
didelis miškų gaisras. Ugnis 
sunaikino apie į50,000 akrų 
medžių ir krūmų. Liepsnos 
atsidūrė iki pat iurčiaus Ro-
ckefellerio farmos. 

Nuostoliai- skaitomi / iki 3 
milionų dolerių. 

KIETUOS-RUSIJOS 
SUTARTĮ. 

Taip galvoja b. vokiečių mi-
nisteris Simona.* 

i ^ 

BERLYNAS, b. 30. — Ru-
sų-vokiečių ekonominė sutar
tis ankščiau ar vėliau pakels 
rusų-vokiecių-amerikonų su
tartį. Nes Amerikos intere
sai tampriai surišti su viduri
nės Europos ir Rusijos atsta
tymu. 

tams. 
"Vokietija yra kuone tokio

je pozicijoje kai kad Ameri
ka. Ir todėl ji buvo privers
ta pasirašyti ekonominę su
tartį. Rasi, Vokietija tai at
likti pasirinko netinkamą lai
ką. jTečiaus Vokietija, būda
ma šiandieninėje savo ekono
minėje ^ pozicijoje, negalėjo 
jokiu būdu atmestf svarbaus 
Rusios pasiųlymo. 

Vienodos aplinkybės. 
a Vokietija juk nepageidaus 

Taip sako Dr. Walter Si- Į Ja turėtt didelio skaitliaus 
mons, buvęs Vokietijos užsie- bedarbių. To negeidžia nei 
nių reikalų sekretorius, kurs Suv. Valstijos, 
šiandie yra vokiečių vyriau-1 " D e l to,^S tįkiu, jog sekan 
sybės patarėju. 

Reikalingos turgavietės. 

"Šiandią nesmagumai su 
nedarbu* Suv. Valstijose/' sa
ko Dr. Simons, "paeina svar
biausia del nesuradimo pre
kėms turgaviečių. Pirm karo 
Rusija Amerikai buvo\didelė 

KAUNAS. Iš tikrų šalti-
nių sužinota, kad neutralėje 
zonoje lenkai daro visuose 
ruožtuose apkasus, koncent
ruoja savo pajėgas ir mano 
pulti lietuvių kariuomenę. 
Ruožtu Valkininkai-Rudziš-
kiai-Naujieji Trakai skubiai 
daromi apkasai. 

Organizuojami nauji neva 
savanorių pulkai, k. a. I Vil
niaus pulkas, II Švenčionių 
pulkas, III Kauno pulkas. 

Pulkuose įvesta karo drau
smė, jįe aprūpinti ginklais ir 
maistu. Aprengti visi civili
niais rūbais, kad butų pana
šus į savanorius.-

bos turėjo peilius, o kur gud
resnės ir maišiukus, į kuriuos 
norėjo susemti paleistus sė
menis. 

Esant mažai tvarkos apsau
gai (vienam milicijantui), bo
boms pavyko iš pradžios ne 
juokais sutrukdyti prekių iš
vežimas, bet atvykus daugiau 
apsaugos jėgų ir vietos vald
žios atstovams tas originali-
nis bobų maistelis pavyko lik
viduoti. 

(Lietuva) 

IR JIE GINKLUOJASI... 

tis svarbus pasaulio istorijoj' 
žingsnis bus atliktas, tai eko
nominė Suv. Valstijų, Vokie
tijos ir Rusijos sutartis. 

'"Tečiaus reikia pažymėti, 
kad to svarbaus įvykio gal 
prisieis laukti keleįą metų, ir 
gal tik atsimainius adminis
tracijai Washingtone. , , 

KLAIPĖDA. x Klaipėdos 
krašto gyventojų ginklavimas 
toliau eina. Visų 'Klaipėdos 
krašto mokyklų mokytojai, 
kurie daugumoje heimatbun-
do nariai, paskiausiuoju laiku 
ėmė uoliau mankštinti savo 
mokinius karo rikuotės. Prieš 
Lietuvos valstybę ir lietuvių 
kalbą stengiamasi įkvėpti di
džiausia neapykanta ir jos pa 
mokos Mokyklose visaip pa
šiepiamos. 

(Lietuva) 

ŽIDIKAI, Mažeikių aps. 
Nesenai įsikūrė ligonbutis, 
kuriam daug triįso padeda 
organizatorė, p. M. Pečkaus-
kaitė. Yra gerai sutvarkytas, 
ir gera priežiūra. '<xer|ų darb
ščių žmonių dėka, padedant 
apylinkės gyventojams, pra
dės veikti. 

Pas mus kaip ir kitur, žmo-
Haės la*bai vargsta nuo girtuo
kliavimo. Dažnai matyti gat
vėse pasigėrusių, ypač- apie 
traktierių^ kaipu varnų apie 
sprogėną. Gaila labai gaila. 

KIEK & U. M. TURI MA
JORATINĮŲ ŽEMIŲ. 

Pereitų metų "Lietuvos'' 
No. 267, atspausdintas Ameri
kos lietuvių atviras laiškas 
St. Seimui, kuriame rašoma, 

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE "DRAUGĄ." -

— i • • . — 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 
bal. 29 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterL svarui 4.38 
Prancijos 100 frankų 9.10 
Italijos 100 lirų 5.20 
Lietuvos 100. auksinų .36 
Vokietijos 10$ markių .3ti 
Lenkų 100 markių .02 
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NAUJOS RŲŠES METO- ( G E G U Ž E S • 

DOS, 
Amerikos angliškoji spauda 

senai padavė žinių apie lenkus 
ir jų valstybę. Šiandie tų ži
nių atrandama vis daugiau. 
Tai telegramos iš Varšavos, 
tai pačių laikraščių korespon
dentų informacijos. 
Matyt, lenkų valdžia tam tik-

jfelui pašvenčia dideles sumas. 
Nes tokios informacijos sve
timoje spaudoje turi didelę 
reikšmę. Juo labiau, kad lenkų 
valstybė su pasauliu supažin
dinama tik iš gerosios pusės. 
Blogąsias puses lenkai slepia. 
I r apie tai pasauliui nelengva 
patirti. 

Pavyzdm iš Varšavos depe-Į 
šoje paduodama žinia, kad 
lenkų valdfeia Amerikoje gau
nanti didelę paskolą. Ameri
kos žmogus nežino tikros len
kų padėties, nežino, kad Len
kija nugrimzdusi ligi ausų 
skolose. Del to ir nepagalvoja 
apie tai, ar ta žinia turi savy 
kiek teisybės. Bet jš žinios gau 
na įspūdį, kad Lenkija turi 
gerai gyvuoti ir tarpti, jei 
gauna paskolą. Tuomį tad len-
kai pelno daug užuojautos sa
vo valstybei. 

fTečiaus finansistams lenkų 
padėtis yra gerai žinoma. Negi 
atsiras iš jų tokių neišmanėlių, 
kurie skolintų pinigus sus
mukusiai ,su raiba ir miglotu 
ateitimi valstybei. 

Gj*na to, kad lenkai pakėlė 
propagandą Amerikos spaudo
je už savo "wielkie niocarst-
•wo". Tai propagandai jie var
toja naujos rųšies metodas. 
Tos metodos, tai aiškiausios 
jų melagystės. 

Varšavos valdininkai nume-
luoja visaip korespondentams, 
gi tie apde tuos "faktus ' ' ra
šo sieksnines korespondencijas 

Viename laikrašty randame 
korespondenciją, kad lenkai 
savo armiją sumažinę iki 
250,000 vyrų. Tai, girdi, aiš
kiausias įrodymas, kad len
kai , myli ramybę. 

Tuotarpu patys lenkų laik-
_ raščiai pripažįsta, kad jų ar

mija savo skaičiumi Europoje 
užima antrąją vietą. Pirmojoj 
vietoj stovi Prancija. Taigi len 
kai šiandie turi suvirs pusę 
miliono apginkluotų vyrų. 

Lenkai žino, kad Amerika 
laibiausia vanoja Europos vals
tybes už jų skaitlingas armi
jas, kurios palaiko ten vargą. 
Tad kakl gavus kiek Amerikos 
palankumo, delkogi lenkams 

MĖNESIO 
MOTYVAI. 

Ge&užės 1 d.—Melno Šventė. 
Lietuvoje tą dieną rengiamos 
meno parodos, paskaitos, kon
certai. Beethoveno konserva
torijos profesoriai Chicagoje 
ją sutiko gražiu ir turtingu 
muzikaliai — vokaliu koncertu. 
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APIE MJERĮĮ ų m ų , 
UETUVAITfcS, KAAYEI-

T t S PRIE 
SĄJUNGOS. 

Gegužės 1 d. — Į)arbimnkti 
Šventė. Mitingai, vaikštynės, 
triukšmingi protestai prieš 
darbininkų būvio išnaudoto
jus, skatina darbo žmones 
burtis krūvon savo teises be
ginant. Kuomet socialistai tą 
dieną kelia revoliucijos obal-
sius, 'darbo žmonės krikščio
nybės principais besivaduo
dami, kelia socialės teisybės 
ir meilės obalsius. 

* * 
* * # # * # * % * 

Gegužės 1 d. — Marijos me
nino. Gražiausiu pavasario 
metu, kuomet gamta atbunda 
ir nusimetusi žiemos skrandą, 
pasipuošia žaliumynais, krikš-
činiškoji siela skaidrina save 
Marijos — idealės Moteries — 
Dievo Motinos dorybėmis, pa-
švęsdama Jos garbei gegužės 
mėnesį. 

-v. Ofc -"• 

Kiekvienas gegužės mėne
sio motyvas kelia žmoniją 
prie naujos gyvybės, ją puo
šia, stiprina ir dorina. Te-

fatsispindie jis mušu sielos 
padangėje. 

VISAS KARO FRONTAS 
RYTOJ, GEGUŽIO 2 D., NU
SISTUMIA ANT AŠTUONIO
LIKTOS, DIEVO APVEIZ-
DOS PAR. SVET., VAKARE. 
TENAI KILV. PR. GARMUS 
RYTOJ KALBA. 

SAVIEJI REMKITE SAVAS 
Į S T A I G A S . 

negalima "mažinti' savo ar
mijos, delkogi negalima jiems 
meluoti? 

Kaip armijos klausime, taip 
ir kituose lenkai prisidengia 
tik vienomis melagystėmis. 

Reikia spėti, kad su tokio
mis savo propagandos meto-

Į domis netoli jie nukeliaus. Ar 
ttukšeiau, ar vėliau tie melai 
juos parblokš. Juo tas įvyks 
anksčiau, tuo bus geriau. 

A. L. R. K. Moterų Sąjun
ga yra vienatine organizacija 
skiriama moterims ir mergi
noms, kuri skleidžia .apšvietą, 
suteikia pašalpą ligoje ir ap-
draucįes mirusioms, taipgi vie
nija Amerikos moteris ir mer
ginas į vieną stiprų organizuo
tą, grynai katalikišką kūną. 

Kadangi kiekviena nori dė-, 
tis prie tokios organizacijos, 
kur už mažesnę mokestį gali
ma gauti didesnę pašalpą, tai 
čia mes ierodysime, kad kaip 
tik tokia organizaciją yra 
Moterų Sąjunga, kuri sulygi
nus su kitomis didžiulėmis cen 
tralinėmis organizacijomis, nį 
mažesnę mokestį suteikia dau
giau naudos. Mokestis įvairio
se svetimtaučių apdraudos or
ganizacijose: 
Metai. Mok. mėn. Kiek pomjirt. 
16 20c. mėn, $120.00 
25 20c. mėn. $ 90.00 
35 20c. mėn. $ 68.00 
45 20c. mėn. $ 47.00 

Mokestis Susivienijime L 
E. K. A. apdraudžiant *n£ 
$150.00 pomirt.: 
Metai Mokestis mėnesyje 
18 %5c. 
25 19c. 
35 m 29c. 
45 39c. 

Pašalpos skyriuje Susivieni
jime mokant 25c. mėn. susir
gusį gauna $3.50 į savaitę; 
mokant 50c. mėn. susirgus 
gauna pašalpos $7.00 į savaitę. 

Mokestis A. L. R. K. Mote
rų Sąjungoje apsidraudžiant 
ant $150.00 pomirtines: 
Metai Mokestis mėn. 
.13 . 10c. 
25 15c. 
35 20c. 
45 20c. 

Pašalpos skyriuje: u i 25c. 
mėn. gaunama $5.00 į sąv. už 
50c. mėn. $10.00 pašaipos į 
savaitę. 

Atydžia.i .neskaitykite virš 

jus ligai ar kokiam nelaimia-
jgam atsitikimui moteris arba 

mergina pasilieka be jokios 
globos, yra apsunkinimu visai j 

>j lietuviu, kolonįjaį ir turi mal
dauti, kad ją priimtų į kokia 
svetimtaučių prieglaudą,' ku
rioje tankiausiai nė nebūna vie 
tos nemokančiomis sayimi rū
pintis ateivėms. Antra, kadan-j 
gi Moterų Sąjunga duoda pro
gos visoms moterims susivie
nyti ir sudaryti vieną stiprų 
frontą prieš bedievių pastan
gas, tai tokia moteriškė ar 
mergina, kuri nepasinaudoja 
tąja gražia proga, prasikalsta 
savo uždaviniams, leidžia lais
vamaniams drąsiai ardyti mū
sų šeimynas ir tvirkinti lietu
vių vaikus ir šiaip jau visuo
menę. Vadinasi, turėdama gin
klą mūsų brangiai Tėvynei ap
ginti, tokia moteris, kuri nesi
deda prie Moterų Sąjungos, 
panaši vra kareiviui 

1 " ' • « *• * - » • • 5=5= 

^VIENYTOSIOS CIGA-
G&S KATALUCy iABSA-

RYBĖS. 
Suvienytųjų Chicagos Ka

talikų Lafodarybių metinis 
seimas įvyla) Prirengiamojoje 
Quigley Seminarijoje, prie Bu-
sh ir Pearson gatvių, sere-
dos vakare, balandžio 19 d. 

Labdarybių pirmininkas D. 
F. Kelly vedė susirinkimą ir 
jis perstatė susirinkusiems Jo 
Malonybę Arkivyskupą kaipo 
vieną didžiausių Kataliku 
Bažnyčios vadų. Kiti kalbėto
jai buvo šie: P. H. O'Donnell, 
kun. M. E. Kiley, galva Cen-
tralio Labdarybės Biuro, W. 
J. Donahue ir kiti. 

Metinė atskaita rodė, kad į-\ 
plaukų buvo $639,000. Reiškia, 
įėjo pereitais metais 122,000 

• 4 . y •' JI ar 
Pirmadienis, Gegužio 1,1922 
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daugiau kaip seniau. "Reika-
kurs mūšio lauke apleidžia' lavimas pagelbos iš pusės ne

turtėlių, ligonių ir našlaičių 

se organizacijose, lengvai pa
stebėsite, kad Moterų Sąjunga 
už pigiausią mokestį suteikia 
didžiausią pašelpą. Taip daly
kams stovint, kiekviena mote
ris ir mergina turėtų dėtis 
prie Moterų Sąjungos. 

Atidėlioti įstojimą į šią 
prakijnią organizaciją yra pa
vojinga dviejopu atžvilgiu: vic 
na, kad būti be jokios apdrau-

Įsavo draugus ir kaipo bailys Į 
pabėga iš kovos, tuomi ap
sunkindamas uždavinį drą
siems ir ištikimiems karei
viams save apginti. 

Prie to, Moterų Sąjunga y-
ra apšvietos skleidėja, leisda
ma gražų ir naudingą žurna
lą 'Moterų Dirvf ". Kas šian-

| die gal sakyti, kad dabar mo
terims apšvietą nereikalinga? 
Jau senai tie laikai praėjo, 
kuomet toki tamsus obalsiai 
buvo skleidžiami. Taipgi mo- Į 
terims apšvietą taip reikalin 
ga kaip ir vyrams, (dar gal i 
labiau) nes jos drauge su jais 
riša gyvenimo klausimus. 

Matydamos tiek^naudos Mo
terų Sąjungoj, ar dar atidėlio
site, brangios sesutės, prie jos 
prisidėti T Tebus jums tolima 
panaši mintis. Rašykitės visos 
prie tos prakilnios organiza
cijos, o tuojau pasirodys švie
sesnė ateitis mums ir mūsų 
Tėvynei. 

Taigi, visos sesutės į dar
bą. Per visą gegužio mėnesi 
įstojimo mokesnis Sąjungon 
numažintas yra per pusę. Nau-

buvo taip didelis, kad tos su
mos toli neužteko. Reikėjo 
skolinti $85,000, kad patenki-

|nus visus reikalavimus. Dar
bininkai parodė labai didelį pa 
sirįžimą padėti Labdarybei ir 

(toliau darbą varyti. Klebonai 
uoliai (pasidarbavo, kad jų pa
rapijoms skirtos kvotos pilnai 
įėjo''. -1 

Apmokėti visas rinkimo au
kų ir dalinimo pagelbos išlai
das .reikėjo pašvęsti 9%. Reiš
kia, iš kiekvieno paaukoto do
lerio 91c. sunaudotas tiesiogi
niams 'labdarybės darbams. 

Arkivyskupas prakalbėjo [ 
Į apie 200 žymių atstovų nuo 
200 arkivyskupijos parapijų, 
kurie ruošiasi pradėti metinę 
Labdarybėms rinkliavą Sek
minių nedėldienyje, birželio 4 
d. Į valdybą išrinkti tie pa
tys. Vyskupas Edvardas F. 
Hoban karštai prakalbėjo sti
printi labdarybės darbą ir vi-
ce-pinnininkas Fr. J. Lewis 
davė visiems gerą paragini
mą, skirdamas į Labdarybių 
fondą $10,000. x 

Kun. M. E. Kiley, vyriausias 

vo ar pastogę, ar maistą, kurą, 
drabužį, daktarų pagelbą ar i 
ką nors kitą. Suvienyjosiosj 
Katalikų Labdarybės parėmė 
35 įstaigas. 

Arkivyskupo Mundelein kai-] 
boję ypač (pažymėtini šie \žo-» 
dziai. 

\ 
'l Suvienytosios Katalikų 

Labdarybės veikia keturius 
metus. Per tą laiką surinkta| 
du milionu dolerių ir jie iš 
leisti. Mes juos įvestinome (į 
dėjome) ne į namus, ne į sau-J 
gias bankas, ne į kitokius ko
kius apčiuopiamus turtus. Tai 
kas sų jais atsitiko? 

Jie įvestįnti į didžiausius iš 
visų įvestmentų — 
kraują, į žmonių sielas. 

Per šiuos metus mes globo
jome apie dešimts tūkstančių j 
mažų kūdikių. Keturi jų tūks
tančiai yra nuolatos mūsų įs
taigose. Tie vaikeliai be jokios 
jų kaltės likę vieni. Dievas 
žino, kas butų su jais buvę. 
Su pagelba Suvienytųjų Ka
talikų Labdarybių mes galė
jome suteikti jiems tėvo globą 
ir motinos nuoširdumą ir na
mą — tokį namą, kuris jiems 
bus pavyzdžiu visame gyveni
me''. Neseniai Chicagos Dar
bininkų Gerbūvio Draugija iš-, 
nešė rezoliuciją prieš konsti-
tucionalę Konvenciją, norėju
sią sulaikyti Valstijos pašal
pą, teikiamą jie valstijinėms į-
staigoms. Konvencija norėjo, 
kad visą vaikų kontrolę turė
tų savo globoje Valstija, 

miiiimiHvr')r ,MU,luIl i l i lul i l l l f l i l l ir 
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A n t J^tsdleną Ifekynis aedėldicnlus 
PRENUMERATOS KAINA: 

Paari Meta • * • < * 
Prenumeratom mokaai lškaino. LAJ-

tae skaitosi nuo užsirasymo dienos 
ae nuo Nauju Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir seinas adresas. Pinis-ai geriausia 
siųsti išperkant krasoje ar exprese 
'Mouey Order** arba Jdedant plni-
fus J registruota laišką. 

I<DRAUGĄS , , PUBL. CO. 
2334 So. Oakley A ve., Ohicago. 
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dolerių nelaikydama savo glo
boje vaikų, kaip tai matyti iš' 

kūnų -^ j vieno pavyzdingo Vals. namo 
kuiį veda, kokia taį brolių or-
ganizacija. 

Arkivyskupas pažymėjo to
liau, kad vargšams buvo tei
kiama pagelba lygiai visiems, 
neatsižiurint nei į jų tikėjimą, 
įsitikrininia ir tautą. Visi jie 
buvo Amerikos vaikai akyse 
£uv. Katal. Labdarybių. 

"Mes sudėjome savo pini
gus — kalbėjo toliau Arki
vyskupas žinonių širdžių ir 
sielų bankose, iš kurių joki-
vagis neLsvogs. Mes sudėjome 
savo du milionu dolerių^ tur
tą taip seną, kaip Kristus". 

P. H. O'Donnell prakalbėjo/ 
į susirinkusius, sakydamas: 

"Kolumbo Vyčiai, Šventojo 
| Vardo Draugija ir Suv. Kata
likų Labdarybės yra trys di-
dėsės Chicagos Arkivyskupi-

\ 

• 

jos agentūros, kurios parodo 
Arkivyskupas priminęs (^Katalikų veikimo vaisius. Jų 

darbininkų rezoliuciją, tarė: j sukoncentruotas veikimas so-
44Tai padarytas protestas4 j cialėje dirvoje arkivyskupijo-

rado, kad mūsų darbas atlie 
karnas gerai — mes viską ve-

je daugiau prisidėjo prie pi
lietinio pagerinimo, negu ko-

dokitės, lietuvaitės, šiąja gra- ^Labdarybių prižiūrėtojas, pra-
nurodytus mokesčius įvairįo- j ž i a p r g | r a . K u r dar nėra Mo- j ucsė, kad pereitais metais bu-

terų .Sąjuągęs kuo^ų, tai tver- v o suteikta 58^41) patamavi-
kite jas, nes septynios arba mai 6,374 šeimynoms jų na-
dešimtis narių ^ali sudaryti niuose, maždaug apie '9,620 
Moterų Sąjungos knopą. Jei- į suaugusių ir 17,817 vaikų, kar-

I M ! L ^ m hut}* k a s n e a i S ^ u «ia" | tu £7,437 ašmenims. Jie ga-

terų Sąjungos Centro rašti
ninkės antrašu^ o gausite prie
lankų atsakyme ^ paaiškini

me straipsnyje, taį malonėkite 
| kreiptis žemiau nurodytų Iffio- j apie tai pranešite Centrui. Mo

terų Sąjungos Centro raštinin
kės antrašas: 
Marijona Vaičiūnienė. 

mą. Reikalui esant bus parų-j 442 Į^ooard &t., JT. W. 
dos yra neišmintinga, nes atė- pintą ir kalbėtpja, jei iškalno Grand Rapids, Mich. 

dame pavyzdingai, pigiau ir ^ios kitos organizacijos. Prieš 
geriau negu tai Valstija gale-1 ketverius metus Chicagos ne-
tų padaryti. 

Negali būti mums didesnio 
užmokesnio ir patenkinimo už 
tuos visus pinigus, kuriuos 
mes surinkome ir išleidome, 
kaip tų žmonių sprendimas ir 
tas pagyrimas tų, kurie nėra 
mūsų žmonėmis. Tie dalykai, 
kuriuos jie giria mūsų įstai
gose, galimi buvo tik dėka 
suvienyto darbo Suv. Kat. 
Labdarybių". 

Arkivyskupas pabrėžė, kad 
užlaikymas keturių tūkstančių | 
vaikučių arkivyskupijos įstai
gose per metus atsieina Vals
tijai $50.00 kiekvienas ir 
Suv. Kat. Labdarybėms $80.-
00. Taigi sykiu į|e Valstijai 
atsieina apie $250,000 į'metus 
ir Suv. Kat. Labdarvbėms 
$400,000. Taigį Valstija su-
taupina apie keturis milionus 

i 

turtėliaį tik Kalėdoms ir Ve
lykoms suslaukdavo pagelbos, 
dabar tai turi ištisus metus''. 

Šie išrinkti sekantiem dviem 
metam į valdybą: 

D. F. Kelly, 
Pirmininkas, * 

F. J. Lewis, 
Vice- Pirmininkas, 

Rob. M. Sweitzer, 
Viee-Pirm. ir Cen. Mgr. 

Jos. F. Connery, 
Sekretorius, 

Į. F. y . Murp&y, 
Kasieaius. 

• 
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PAGRINDAI, 

(Tęsinys) 
Jeigu šeimyna yra doros lopšys, tai mo

teris yra to lopžio sargas ir kunigas. Jai 
Dievas pavedė diegti, ginti ir palaikyti 
dorą šeimoje, taigį kuomet moteris yra 
šventa, šventa yra ir šeima; moterei iš-
tvirkus, ištvirksta ir pagenda ir šeima, 
^etonas pirmas suprato augstą moteries 
pašaukimą, del to ir stengėsi pirmiausia 
moterį gundyt, įai Dievą iš širdies iš
plėšt, nes gerai žinojo, kad moteris be 
Pievo bus tikriausia šėtono ir pragaro 
apaštalas. Ir neapsiriko, žmonija, doros 
inoteries netejkus, skendo kas kart gi-

gumanymai tos žmonijos pataisyti negalė-

jo. Kuomet Dievas, žmonijos pasigailė; 
jęs, pradėjo ją gelbėti, pirmą pagelbą mo
terei suteikė, paliuosuodamas nuo nuodė
mės, kurią buvo rojuje užsitraukus. Štai1 

kodėl katalikų Bažnyčia su dideliansiu 
džiaugsmu švenčia Nekaltą Motinos Šven
čiausios Prasidėjimą, nes su moteries doro
je atgijimu naujas žmonijai laikotarpis 
prasidėjo doros žvilgsniu. Be * moteries 
pagelbos dora greitai išnyks, net ir toji, 
kurį užsiliko iš senovės neatsilaikys. 

Žino labai gerai ir supranta moteries 
galybę pragaro vartai, del to stengiasi 
išvesti ją iš kelio dar jaunystėje. Kaž
kuriuose didesniuose centruose yra sląn-j 
tų draugijų, kurių tikslas klaidini jaunas 
mergaites visokiais budais, ypatingai ku
rios mokyklas lanko. Pragaro vartai ma-
tyjt ir. dabar griebiasi tų pačių prįemonių,, 
kuriomis pasinaudojo rojuje, būtent mote-, 

salco, Vad ligi kol moteris bus tikintį, ko
vą su JBažnyčia ir Dievu niekais nueis. 

liau purvyne ir jojdos pastangos, joki I i r mūsų Steigiamajame Sįeime vįsi bedie-
viai balsavo prieš moterų teises, motyvuo

dami, kad moteris dar esą nepriaugusi, 
kad galėtų savo teisėmis tinkamai naudo-
tis, suprask dar nėra visai ištvirkusi, pa
gedusi, doros ir tikėjimo nustojusi, tįk 
kuomet ištvirks ir pasileis, padės bedie
viams griauti tikėjimą ir dorą, galės gautį 
iš jų rankų pilnas teises. Taigi mes kata
likai turime atsižiūrėti į moteries teisių 
apsaugojimą, j ^moteries tinkamą auklėji
mą. Senovinės Bomos teisią kodeksas, tai-
pat ir'Napoleono moterei atėmė teises šei
mynoje ir perdaug ją suvaržė, inea turime 
išreikšti reikalavimų, kad Lietuvos Kons
titucija tąsias klaidas atitaisytų ir apsau
gotų moterį šeimynoje, nuo vyro sauva-
Jystės. Kiek yra atsitikimų,- kad vyras, 
besinaudodamas savo teisėmis prageria, 
prašvilpia tisą turtą nepaisydamas, kokios 
iš to pasekmės plaukia visai šeimynai. 
JKitas vėl šykštuolis taip suvaržo šeimynos 

ries suklaidininio. Bedieviai garsiai pasi- ] reikalus ir ialaidas, kad žmona vogti tu
ri k,ad aprūpinus reikalingiausiais daik
tais vaikelius. 

,Kita labai opį mūsų gyvenimo žaizda, 
tai mergaičių auklėjimas. Miestai ir mies

teliai pripildyti pas mus mokyklomis, 
gimnazijomis, jaunimo labai daug, bet to 
jaunimo auklėjimas yra labai apleistas. 
Mokytojai laisvamaniai tyčia trukdo ir pa-
ralizuoja visus geresnius sumanymus Ir 
pastangas, kad daugiaus drausmės įve
dus, kad dorą apsaugojus, kad auklėji
mą užtikrinus, kvailai ir piktai protau
dami, kad esą tie visi dalykai žmogaus 
liuosybę varžo. Taigį šiandie ja* turime 
atsitikimų, kad mokiniai peiliais varstosi 
už mergas. Mat kirminai tik purvuose 
veisiasi, taigi juo daugiau purvo, juo dau
giau šalininkų sau turės bedieviai. Moki
niai ir mojkinės, begyvendami kartu viso
kiose pakampėse taip savo dvasią paga
dins, užnuodins, kad jokia jėga to paskui 
neatitaisys. Netik mokiniai, bet jau ir mo
kinės pradeda naktimis valkiotis, girtuo-
kliaut, iš vakarėlių nekartą grįžta tik iš; 
ryi#Mr apsvaigusios. Taigi reikia kuo-, 
greičiausiai steigti pavyzdingus bendrabu
čius, kuriuose butų apsaugota dora ir ti-,i 
kras katalikiškas auklėjimas, kad tojkiu 
būdu priruošus moterį prie tos garbingos 

Ką tik išėjo iš spaudos vie
nas iš įdomiausių romanų—At
stovas Ralys. Lietuvių kalbon 
vertė Nemunas.* 144 pūsi kai
na 40c. Šią knygą galima gau
ti "Draugo" knygyne. 

ir prakilnios užduoties, kuri ją laukia 
šeimoje. „ , 

6. Trečioji įstaiga, kuri visuomenės dorą 
paliečia, yra mokyjda. Mokykloje jauna 
siela plėtojasi, auga, kaip gėlė darže, įgi-
ja gerų'ar blogų ypatybių, visam gyveni-
mui sukrauna pamatus ir gauna pakrai
pą, taigi pasakymas, kad kokia yra mo-

/ kykla, tokia ir visuomenė, negali jokių 
abejonių sukelti. Gerai tai supranta visi 
•bedieviai, grobia mokyklas, meta laukan 
tikėjimą, kad iš jų padarius bedievystės 
lizdus ir įrankius. Mųs žmonės jau pra
deda susiprasti, jau ne vienam mokytojui 
bedieviui duris parodė, bet dar toli gražu 
ne visi yra susipratę, yra dar tokių, ku
rie ne iš piktos valios, bet iš kvailumo 
už mažmožį palaiko, ąr Dievas bus mo
kykloje ar ne. Kiti vėl savo vaikais per 
daug pasitikėdami, mano, jo vaikų bedie
vis mokytojas nepagadinsiąs ir del to nuo 
mokyklos bedieviškos nesišalina. Reikia 
tad kelti žmonių susipratimą, kad bedie
viams mokytojams savo vaikų tvirkinti 
ir gadinti nepavestų. (Bus daugiau) 

: 
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DRAUGAS 
U ,1 . . • 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
4442 South Western Avenne 
Telefonas Lafayette 4144 

Valandos: » - l l rytais, 1-J p o S 
BPietų ir 7-8 vakarais. Nedė ld io -5 
| n i a i s Ūktai Po piety I Iki B v a l g 
tiiiiiimiiiuiiiiJiiiiiuiiiiiiiimiiiiiiiuiiiis 

J Office TeL Blvd. 7820 
• Pranešamas 

jD.FI.T.STRIKOL'ISI 
5 
J 

O 

Lietuvis 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

Perkė lė savo ofisą J~ 
4401 SOUTH ASHLAND AVE. 

JJVAL.: 10:30 iki 12: »:30 lkl 5 Ir 
1 C:30 iki 8:30 Ned. 10:30 lkl 12 

N a m . : 2*14 W. 43 St, 
Tel. Lafayette 243 

t d « i * V 5 ^ m r ¥ o T y 8 » * ¥ K o ^ » » 

TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4713 SO. A S H L A N D A V E N U E 
ARTI 47-tos Gatvės, 

Valandos: nuo » ryto Iki 9 vak. 
Seredomia nuo 4 Iki 9 vakare 

Telef. P u l l m a n 36 341 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A P R A P A T H 

[Gydau B e Vaistu ir B e Operacijom 
10901 South Mlcbigan A ve. 

ROSELAND-CHICAGO, ILL. 

DR. S. MIKELIS 1 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas ir vyvenimo vieta: 
3252 South Halsted Street 

Ant viršaus Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
j — 4 po pietų: nuo 7—9 vak. 

Nedėl iomi3 nuo I i — ? 
Telefonas Yards 2544 

DR, G. M. GLASER 
PRAKTIKU J A 20 METAI 

Ofisas S149 So. Morgan 8L, 
| K e r t ė 32-nd St., Chicago, Dl 

SPECIJALISTAS 
Vyriškų Ir chroniškų 

Ugų-
Ofiso Valandos: N u o I I r y t o # 

!kl I po pietų, nuo 5 iki 7 vak. 
^Nedė l iomls nuo 10 iki 2 po pietų. 

Telefonas Yards 687 

^Moteriškų, 

DR. MAURtGE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4431 So. Ashland Ave. 
Tel . Yards 004 

OFISO VAI*: 
Tel. Yards 0094 

8—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. v*J 
Nedėl iomis: nuo 10 v ryto ik 
1 vai po pietų, ^ _ _ _ ^ _ _ 

Z 

4 * 4 
Telefonas Von Buren 294 ^ 

Res . 1139 Indenendence Blvd. 

DB.A.M0TH, 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specijalistas Moteriško, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

VALANDOS: 1 0 — I I ryto 2—S po 
pietų, 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 

Ofisas 3354 So. Hals ted Str., Chlcago 
Telefonas Drover 9493 

4 

t" • •*• • " ^ r ' . • • ' • » f , » —— — — 
3 

. proga laimėti*.šią,dovaną. 
Vakaras'bvi$ lietuvių svetai

nėje, ant 9 ir Lincoln gatvių. 
Vakaro rengėjai. 

TURININGAS JAUNIMO 
VAKARAS. 

ŠR«*» TeL Cicero 3454 
S Ofiso TeL Cicero 49 

* OR. J. SHIN6LMAN 

" OR. CHARLES SEGAL | 
[••Perkėlė savo ofisą p o numeriu 3 

4729 SO. A S H L A N D A V E N U E 

SPECIJALISTAS 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

;?*aL: ryte nuo 10—12: nuo 2—Bft 
;?o pietų: nuo 7—8:19 vakare.*? 
'STedėUomis: 10 iki 1. X 

Telefonas Drexel 2 8 8 0 ^ 

="N 

DR. R. G. CUPLER 
C H I R U R G A S 

Kamp. Oakley Ave. Ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: N u o 2 iki 5 po 

ietu kasdien, PanedėliJ Ir Ketver
g e vakarais. 

Ofiso Tel.: Canal 1713—241 
Res . TeL: Midway 5512 

1325 So. 49 Court 
N. E. Cor. 49 Court Ir 13 Str 

ant viršaus vaistyničios. 

2 V. W. RUTKAUSKAS S 
ADVOKATAS I I Ofisas Didmiesty j : 

29 South L* BaMe Itrett 
Kambarls 324 

Telefonas Central 9299 

f • ttBEtttttiflBttl' 8 Vakarai*, 812 W. S5rd i t 
Telefonas: Yards 4981 

! 

ANTANAS A. 0LIS 
(OLSZEWSKI, JR. ) 

ADVOKATAS 
§ Veda bilas visuose te ismuose 

Miesto Ofisas: 
$7 S. Dearborn S t , Room 1040' 

Telefonas: Central 1774 

;ž=ž=ry; 

Dr. M. Stupnickij 
3107 So. Morgas Street 

CHICAGO. DLLINOM 
Telefoną. Yards 5033 

f»lan4o». — 8 lkl 11 1* ryte 
i po ptetų lkl 8 vak- N»dėllo 
nis nuo I lkl I vai. vakare 

_ ( , , ^ I , „ H ^ I I I M i ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ 5ag?ig 

u -» 

DR. A. L. YUŠKA 
1900 S. Halsted Str., 

f 

TeL Ganai 2118 
• a l a n d o s : l t ryto lkl 8 vakare. 

Gyvenimas: — 2811 W. 33rd Str. 

Te i Prospect 1461. 

St*1* • • > » • • mmmm*m • • • • » » » » * • • 
TeL Canal 257, Vak. Canal 2118 

DR. P . L ZALATORIS | 
Lieto via Gydytojai Ir 

OnimrgM 

1 1831 South Halsted Street 
Valandos: 19 iki 12 ryte: 1 ikl4 

po p ie tų; 9 lkl 9 vakare 
K « » » » » • ! • » » » » • f » > • » • • • » . • • • 

Tel. Boulevard 2160 

DR. A. J. KARALIUS 
i LIETUVIS GYDYTOJAS 
£3303 S. Morgan Str. g 
Of CHICAGO, LLL. į 
K ^ ^ o ^ ^ 4 T T o ^ ^ l J 4 T i r b ^ r o ^ r r o ^ 

Vakarais: 3251 8. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 653. 

J. P. WAITCHES 
Lavvyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Olon.: R. 611-127 N. Dearborn SL 

Tel. Dearborn 9096 į 
Vakarais: 10738 S. Wabash Ave. 
KoMland Tel. Pul lman 8377 

•Tel. Randolph 2898 

j A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vldumlestyje 
A S S O C I A T I O N B L D G . 

18 South La Salle Streot 
R o o m 1303 

Valandos: 9 ryto lkl i po pietų j 
t Namy Tel. Hyde Pąrk 8S95 

llilllllauillliuilllllllllllllllllllllltllllillltl 
1 S. D. UCHAWICZ 1 
= LIETUVIS GRABORIUS 
S Patarnauja la idotuvės* k u o p i - / • 
ogiausia . Re ikale meldžiu a ta i sau-5 
rk t i , o m a n o darbu bosite a ž g a - S 
Snėdintl . 
= 2 3 1 4 W. 33rd PL Chleaso. TO J i 

Telefonas Canal 1271—2199 
i i i iu i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

p Tel. Canal 0199 \ 

\ VVYAND'S GRABORIAI f 
0 Ir |? 
<į Pagrabų Direktoriai 
| J. Wyand, Balsamuotojas 

0. Sirevičia, Asistentas 
v* Turime automobil ius v iso-
Q kiuose reikaluose. Patarnauja

me kogeriausia ir pigiausia. 
2055 Wcst 22-nd St . Chlcago. 

WestviUe, 01. — Bal. 17 d., 
A. KrorneJio svet., L. Yycių 85 
kuopa surengė vakarą. Vaidi
no "Nelaimingasis Buickas' ,, 
parodantį kaip mergaitės šir
dį buvo' paviliojęs vaikinas 
su gražiu automobiliu nuo to 
kurs turėjo tik "forduką" ir 
kaip paskui sugrįsto prie for-
duko savininko, advokato, 
kurs paskui paveldėjo savo 
dėdės turtus ir laimingai gy
veno. Antrą veikalėli vaidino 
"A 1*18 '̂. Parodė kaip žydas 
per neatlaidumą uždirbo ne
mažai pinigų. Prie to dar cho
ras ir solistai-ės dainavo ir tt. 

Vakarą pradedant L. Vyčių 
choras po vadovyste varg. M. 
Santario labai puikiai sudai
navo Lietuvos himną, "Atėjo 
Velykos" įr "Aš už marių žie-
mavojan". P-lės Z. Seimian-
taitė ir J. Karpiutė puikiai 
padainavo duetą "Sakė vy
rai". ;' Į, : 

Vaidino veikalėlį "Nelai
mingasis Buickas". Eoles tu
rėjo: Marytės — 0 . Veiverai-
tė, Magdės — Ant. Misiūnai
tė, tarnaitės — J. Karpiutė, 
Jono — M. Santaris, Juozo — 
S. Karpius, Jurgio — Ant. 
Kičinis, dėdės — Al. Šimtas. 
(Janą gerai atliko. 

P-lė B. Aponaitė padainavo 
solo "Linksmos valandos". 
Publikai labai patiko. 

"Tu esi kaip kvietkelis" ir 
"Pamylėjau vakar" puikiai 
padainavo viešnia vytė, p-lė 
Dom. Gustaitė, iš Detroif, 
Mieli. 

P-lė O. Jasaitė gražiai pasa
kė eiles. , 
Vieną dialogą išpildė St. Ber-

liko p-lės Bielskaitė ir Z. Sei-
menaitė. Gerai atliko. 

Vaidino veikalėlį "A fish". 
Eoles šie turėjo: t*ono — Ant. 
Kieinis, agento — 8. Karpius, 
poliemono — J. Žukauskas, 
žydo — M. Santaris. Ir visi 
savo užduotis pagirtinai išpil
dė. 

Veikalo pradžioj, kuomet 
žydas per publiką eidamas rė
kė "fish", žmonės sujudo. 
Kai-kurie pareikalavo mesti jį 
laukan už ermyderio kėlimą. 
Kiti buvo prie jo prišokę ir 
nusitvėrę ir kasžin kaip butu 
buvę jeigu vienas Vytis ne
būtų paaiškinęs kame daly
kas. Tai taip reališkai vaidi
no. 

Choras gražiai padainavo 
"Važiavau dieną", "Per tam
sią/naktelę" ir "Gaidžio kai 

- m * 

tė". 
"Ei, dudoiįau, paduok" du

etą padainavo p-Jės Z. Seime-
niutė ir J. Karpiutė. 

Visos dainos puikiai padai
nuotos. 

Vakarą užbaigė su Vyčių 
himnu ir gerb. kum kleb. 
Brigmano kalba. 

Duetams pianu akompanavo 
varg. M. Santaris. 

Vakarui vadovavo M. San-
taris. 

Svetainė yra netinkanti vai
dinimui, " užtai visą energiją 
iščiulpia iš vaidintojų norint 
*avo užduotis tinkamai at
likti. 

u:, Sirata. 

REIKALINGUMAS ŠVIE-
Į>er Velykas bažnyčioj, Kri- ŽAUS 0 R 0 SVEIKATAI. 

staus prisikėlimo Mišiose cho-
ras gražiai pagiedojo. P-lė M.; Kuomet įeini į savo kamb. iš 
Puidukė gražiai ant smuikos 
pagrojo. 

Choras yra gražiai lavina-
maVvarg. V. Medonies. Jis 
tam chorui visą savo energiją, 
pašvenčia. 

(Velykų rytą, per Mišias, 
bažnyčia buvo pilna žmonių. 
Vietos sėsti nebuvo. Gerb. kun. 
Sutkaitis laikė pirmąsias Mi
šias, o gerjį). kun. Kazėnas Su-
mą. 

Choras rengiasi prie kon
certo gegužio mėn. Diena dar 
nepaskirta. Taipat mokinasi ir 
teatro.« 

i 

Visam padoriam jaunimui 
reikėtų dėtis prie choro, kurs 
taip gražiai darbuojasi tėvy
nės ir Bažnyčios labui. 

Bal. 24 d., laike praktikos 
choro nariai bei narės aukų 
po 10c. sudėjo vienam sužeis
tam nariui, cinkui. Jis dirbo 
ant gelžkelio ir nusilaužė ko
ją. Dabar guli ligoninėj. 

i 

IŠKILMINGAS BALIUS. 

-
• 

CHORAS GRAŽIAI DAR
BUOJASI. 

' i ' 

jPittsburįn, Pa. '(S. S.). -
Šv. Kazimiero par. choras yra 
vertas pagyrimo už jo gražią 

notas ir Al. Šmitas, kitą at-' darbuotę. 

Waukegan, m. _ Gegužio 
7 d. š. m. įvyks Šv. Antano 
Dr-jos kepurinis, į balius. Tas 
r^ilinksminiiiįas bus vienas iš 
įdomiausių, įspūdingiausių iš 
visų vakarų kiek Šv. Antano 
Dr-ja yra įrengus. 

Šv. Antano Dr-ja kviečia 
visas atsilankyta i ta, rengia
mą iškilmingą vakarą. Netik 
)waukeganiečius lietuvius kvie
čiame, bet ir aplinkinius 
lietuvius. Ęus .gera 'proga susi
pažinti su &v. Antano Dr-ja. 

Kas ateis pasirėdęs gra
žiausioj kepurėj, tas gaus do
vaną, vertės $15. Yra auksinė 

lauko ir randi prastą, blogą ir 
biauriai atsiduodantį orą, ati
daryk langus plačiai ir įleisk 
užtektinai šviežaus oro iš lau
ko. Atidaryk ir duris, idant 
šviežus oras galėtų liuosai įei
ti. 

Pavirsk į šviežaus oro entu
ziastą. Geriaoi yra priprasti 
prie šviežaus oro negu pasi
likti beveik negyvu šiltų na
mų ligoniu, t, . 

Bandyk, kiek galima, panai
kinti būrius žmonių mėgstan
čius gyventi uždarytuose ir 
blogai išvėdintuose kamba
riuose, nes tamista esi pavo
juje pagauti ligą nuo kitų 
Izmonių. 

Nevažiuok prikimštame gat-
vekary, kuomet netoli tereikia 
pėsčiam eiti. Vaikščiok. 

Vaikščiok vieną mylią atvi
rame ore du syk dienoje. Jau-' 
sies dešimts metų jaunesniu. 
Jeigu netiki į tą, pabandyk — 
matvsi. 

Laikyk miegamojo kambario 
langus plačiai atidarąs dieną 
ir naktį, net ir žiemos laiku. 
Niekuomet negali gauti per
daug šviežaute oro. 

( F o r e i g n Language Inf. Service) 
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Šiandie Pinigą taas 
Siunčiant Lietuvon oer mus: 
42 centai ui 100 Auksinų 

— # * * » — 
236 Auks. ui vieną Dolerį 

Plgasnls I r a n a s slunolant 
dldaanes sumas. 

Pr is tatymas Užtikrintas 

Centrai Manufacturing 
District Bank 

State Bank—Clearing House 
Bank. 

1112 West 35-th Street 
Turtas $6,000,000.00 

VALENTINE DRESMAKUTG 
OOLLEGES 

»»407 W. Madison, 1850 M. 
» «20B 8. Halsted 
Į 137 Mokyklos Suv. 
i Moko Siuvimo, Patternų klr-

< tpimo. ^ e s i g n i n g bizniui Ir na-
| [mama. Vietoa duodama dykai. 
J > Diplomą,!. Mokslas lengvais at-
i nnokėjimals. Klesos diaaomla ir. 
j [vakarais. Reikalaukit knygelės.! i 
, [TeL Ste ley l6«g 

SARA PATJ pirm. 

[Telefonas Yards 1188 

iBTANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABORIUS IRį 
Ralsamnotojas 

Tūrių a u to m o- i 
Dilius visokiems^ 
reikalams. Kainai 
prieinamos. 

•~— ~ f-

• ifilf, 

t - - . • — "T^Z '••"-"JkduiŠJt-
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VABALNINKU LIETUVIU RYMO KATAUKU BAŽNYČIA. 
— kr 

« - - • - • • -
TeL Lafj^rette 422« 

P L U M B I N G 
Kaipo l letuvys, lletuvii»nis v isa
dos patarnauju kogerl*uala. 

M. YUfiKA 
s a a s W. S8-tn Street 

t 

: : -

» > » w » « « » » r s»34 

» » m » » » » » » y » » » » » » » » » ^SJ 

Telefonas Canal 5395 

18ttN 6. MEZLAISKIS 
( i e n e r a l i s K o n t r a k t o r i u a , s t a t y 
t o j a s i r g e n ų n a m ų t a i s y t o j a s . 

2338 S. Oakley Ave., Ghicago 
' Arti 23 &o Place. 

\\ 
I 

Atsišaukimas į Vabalninkie-
čius. 

Gerb. tėvynainiai, vabamin-
kiečiai: 

Šiuo kreipiajffeg yrie Tamis-
tų, Amerikoje gyvenančių bro
lių ir seserų ' vabalninkiečių 
tikėdamies, kad neatmesite 
mūsų prašymo. 

Karo vėsula siausdama Lie
tuvoj labai daug nuostolių 
pridarė. Ir mes nemažai nu-
kentėjome. 

Mūsų bažnyčia liko nemažai 
vokiečių apdau%ta. Jos aukš
ti bokštai yra nuversti ir sto
gas nemažai apdraskytas, da
bar yra skindeliais apdengtas. 
Didysis altoriusį su dviem 
gražiais paveikslais, neišliko 
sveikas, langai išdaužyti ir vi
sos sienos skylėtos. 

Mes, būdami karo suvargin
ti, be jūsų pagelbos, broliai 
amerikiečiai, neįstengsime vei
kiai pataisyti n*usų apgrau-
tc^ bažnytėlės. 

Žiaurus priešas nesigailėjo 
mūsų triųso ^urio taip daug 
padėjome pastatymui sau mal-
dvietės, kur visį sykiu susirin
kę savo darbus ir- maldas 
Augščiausiam Dievui aukoda
vome. 

Dabar esame be DievO namų 
ir n e t u r t e kur susirinkti ati-1 siųsta 7,700 auksinų. 
duoti Augščiausi$įam gar^ę. 
Taip į mųs atsišaukia Vabal

ninku parapijos klebonas, kun. 
}(.. Kirlis, kad mes, paeinantį 
iš tos parapijos,' kiek galėda
mi paremtume juos aukodami 
kiek kas išgalėdami pataisy
mui apgrautos bažnyčios. 

Lig šiol po f5.00 aukojo: P. 

Žirauskienė, E. Andreliunas, J. 
Januška, B. Andreliaučis, V. 
Vaišviliene; 

Pp $2.00: M. Kavaliūnaitė, 
P. Aukštikalnis, J. Petrųįis, 
fC. Varakojis; 

Po $1.00: K. Vickucia, J. 
Rubavičius, J. panikas, P. 
Banulis, M. Valiulienė; V. (jir-
jotas — 50c. 
_JJfešiol Lietuvon Vabalnin-

Jcų parapijos bažnyčios atsta
tymui per šį komitetą, yra pa-

ANCHOR - D O N A L D S G N 

!

Greičiausi laivai pasauly. Puikus, 
patarnavimas keleiviams. Neto l i 
tavo gyvenamos vietos yra musy, 

I Lietuvą, Rusiją, Latviją, Ukrainą 
ir v isas BalUjos vals tybės 

p e r Hamburgą 
, CARONIA Geg. 18 

SAXONIA Geguž. 25 
K a | u t a f 130. Tremia klesa $103.50 

Taksu $5.00 
Per Chcrbourgą, Southamptouą, 

U v e r p o o l i r Glasgovr 
( A S l i J t O M A . . . . Gcguž. 6 
CAREMENIA Geguž. 17 
Ypatiškai vedama ekskursija su 
persjmajnymu Soutluimptone į D a n 

žigą, Pi l iavą ir Liepoju. 
\ Q U T A N I A Geguž. 2—Geguž. 23 

MAURKTrAlfl.i GeguŽ. 16 TBirž. 6* 
m j t K N G A U l A Gcguž. 30 Birž. 20 
P e r Angliją ar Ųaraburgą į JDan-

»lg% — |10« .50 . Į Liepoju $107. J 
Taksy $-5.00 

3319 Auburn 
Ave. ChicągoJ 

KAIP JUSU AKjS 
Ar esi nervuotas, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akjs 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akjs be
siuvant, jei taip, tuojaus tu 
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 metų patyrimo, kuris 
suteiks tamistai geriausią pa
tarnavimą. 

JOHN J. SMETANA 
1801 So. Ashland Ave., Chicago 

kerte 18-tos gatvės; S labos 
Kambarys 14-15-16-17 

Viršui P L A T T S Aptiekos 
Tėmykite mano parašą. 

Valandos: Kuo 10 ryto lkl • 
va. Nedė l iomis nuo 9 ryto lai 
l t dien 

= • m — 

P a m ė g i n k l U ^ u j o . 

i 

Su uireglstruotu vaisbaženkliaSar. VtdmU 
l**t«utu Biure. 

ftftajapę Įnftjynaitis paLelvje. 

Viaop tvirtos, gemalus užmuSan-
ėios ypatybės tikme vaiste Įdėtos, 
»a piyemaiža, priimaiai Švelnaus 
Kvejiaio. 

Buffles yra lapai paveikiantis 
pjaiskąnu paSalintoias — begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

patiks kad 
ir gačniau-
aiaiypatsi. 

Aptiekose 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite 
*75e., tad 
atsiusime '. 

tiesiog ui 
labata-
torijos. 

• 
•Mtofi 

vAukas galinga siųsti ir tie
siog Vabalninku klebonui, kun. 
M. Kirliui. 

Komitetas, 
Rap. Andreliunas, 

4436 So. Fairfield Ave., 
Chicago, UI. 

1 

baženlOis. 

Kaip tik pasirodo pirmutinis 
apsireiškimas persalimo, pirmutinis 
reumatizmo ir neuralgijos gėlimas, 

t (aa naudokite 8i tą patikėtina naminj 
vaistą. x>er8itikririkite, kad kiekvie-

booka Pain - ExpeUerio^ kuria 

REIKALAUJA. 
Reikalingi prityrė vyrai 

d i rbti geležinėj *i serap yar-
< ieg''. Atsišaukite tuojaus. 
1646 Elston Ave. Chicago, III.1 

• • • • • 

TE IR PLATINKI 
JVflJ DIENI 

" D R A U G Ą " 

v PAIEŠKOJIMAS. 
PAIEŠKAU atsakančio duonkepio 

( B a k e r ) piatnarankio, kuris grali kep^ 
ti juodą ir baltą duoną. Darbas ant 
visados ir gerą užmokesnis. Gali ą t -
sišajikti pavienis arba vedęs. Turi at
sišaukti greitai 

MR. J O S £ P H D L K S M S , 
1637 W. 13tb Ave. Gary, Ind. 
!l»honc 1040. 

PARDAVIMUI. 

ANT PARDAVIMO akeris žemės 
Lyons Iii., gera vieta. Norint dau
giau informacijų kreipkitės pas: 

AGOTA SKBITSKIE3TĖ, 
2246 W 24 Str. Chicago. 
»€^»»»a»»af>fra*'ąa««»a+a«fra+ 

ANT PAJU>AVTMO didelis dviejų 
lubų kampinis mūrinis namas; Sto
ras ir basementeas, ant 2 pagyveni
mu, 2 ofisai garadžiui peč ius ir .fiur-
nace ši luma. Lotas l ė l x l 5 0 pėdu. 
Vertas $25,000, parsiduos už $22,000. 

. Atsišaukite Mr. Bertram i -ros lu-
D f E f v R A Š t l Į b 4 8 ' telefonas Juniper 2829, 3471 

Elston Ave. Chicago, 111. 
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BARŠKĖJIMAS, TRATĖJI
MAS, DIDŽIAUSIAS TRENK 
SMAS RYTOJ, GEGUŽIO 2 
D., ANT AŠTUONIOLIKTOS, 
DIEVO~IPVEIZDOS PARA
PIJOS SVETAINĖJ. 

ŠIAUDINIŲ KATALIKŲ 
PRAKALBOS. 

TPrikal l^s p 5 H ^ ė s ^ e t V ^ o p - PL&ŠIfcC |fltVY^AVIMAS 
lys, kaip pasivadino, visada 

' ' i f / " i i j n i l - ; n •• i -ui i f i •' ip-tn i-h-i.- •> j i t rifa 
Pirmadienis, Gegužio 1, 1922 

GATVEKARIŲ KLAUSI
MAS ATIDĖTAS. 

Federaliai teisėjai Chioago-
je gatvekariais važinėjimo 
klausima atidėjo toliaus vie
nai savaitei. Sako, nesuspėta 
trumpu laiku patikrinti visų 
faktu. 

w 

.Taigi, už važinėjimą gatve
kariais posenovei šia. savaitę 
reikia mokėti 8e. Paskiau gi 
nežinia kaip bus. 

PASTOS PLfeŠlKAS AP
KALTINTAS. 

Vienas pastos plėšikas, .Ta
rk Barrv. kuris vra vienas iš 

•r ^ * 

visos gaujos, apkaltintas pas
tos apiplėšime. 

Teisėjas jam dar nepaskyrė 
bausmė* .Sakoma, jis gausiąs 
4 metus kalėjimo ir 20,00*) 
dol. pabaudos. 

V IKI GYVOS GALVOS. 

,IJž nužudymą savo mote
ries ir kūdikio P. Paul Tier-
ney teismo nubaustas iki gy
vos galvos kalėjimu. 

NESUGAVO PLĖŠIKŲ. 

Šeštadienio anksti rytmetį 
is keliu policijos nuovadu pcf-
liemonai ir detektivai vidu-
miesty gaudė kelis plėšikus. 
Plėšikai buvo įsikraustė vie-
nofi krautnvėn. (Ji kuomet pa
juto policija, jie aukštųjų bu
tų stogais pradėjo bėgti. 

Policijos apsiaustas visas 
blokas. Keletą valandų išieš
kotos krautuvės ir ruviai. Te-
oiaus be pasėkimų. Piktada
riai ar turėjo kur aklai pasi
slėpti ar pasprūdo. 

M POLICMONŲ IR GAISRI-
[ NINKU APDRAUDI

MAS. 

Chicagoje pakeltas sumany
m a s kad miestas savo lėšo
mis apdraustų policmonus ir 
gaisrininkus. 

Jei tas sumanymas įvyktų, 
tai miestui prisieitų nemažai 
pinigų pakloti — užmokėti 
apdraudos kompanijoms. 

AŠTUONIOLIKTOS KOLO
NIJA JUDA. 

Dievo Apveizdos Par.'— Čio 
naį žmonės t ik juda, su ne
kantrumu laukia antradienio. 
gegužio 2 d. Tą dieną čion su 
trenks mingomis prakalbomis 
atsilanko gerb. kun. Pr. Gar
mus, buvęs Liet. kariuomenės 
kapelionas, tas kurio ir bolše
vikai klauso. 

Prie to kalbės b. Liet. Steig. 
Seimo atstovas, Mikas Bagdo
nas, ir bus dar kitų žymių kal
bėtojų. Muzika taipat netylės. 

Tai nestebėtina, kad mes ne
kantriai ir laukiame tos die
nos, gegužio 2 d. 

Tos įdomybės dęsis mums 
paprastoj vietoj, Dievo Apveiz 
dos par. s v et. (18-tos ir Union 
Ave.). 

18-tis. 

Town of Lake. — Bal. 25 d. 
Peoples teatre įvyko taip- va
dinamos mulkiu prakalbos. 

Atvažiavo du socialistų Nat
kevičius ir Žygelis, ausidertgo 
tautininku marška ir stengėsi 
apjuodinti žmones savo plepa ̂  
lais. Žmonių neperdaug atsi
lankė (tikėjosi daugiau), ka
dangi susipratę katalikai ne
lanko jų prakalbų. Vienas ki
tas , atėjo smalsumo dėlei, 
daugiausiai buvo šiaudiniai 
katalikai socialistų sumulkin-
ti. 

Pradėjo krutamais paveiks
lais, parodė anglų kalba vei
kalėlį. Jo nepabaigę pakėlė 
uždanga. Scenoje sėdi de
šimts "buržujų" ir M. Rakau
skaitė, kuri sudainavo Suv. 
Vals. ir Lietuvos himnus. Pi-
varunas atsistojęs, praneša* 
buk nesugebės įas vaKarą ves
ti, nemokąs štukų krėsti, (tau
tininkai, mokinkite Pivaruna 
vakarų vesti, nes juk jums ne 
"muaras") perstato Zolp. 

Jau tas tikrai save pasiva
dino žiopliu, nemoka savo 
pareigos eiti. Vieton paaiški
nus kas rengia tas praklabas, 
tikslą, svečius supažindinus, 
tai jis pradeda raginti žmo
nes eiti į prakalbas ir sekti 
teisybe, nes su teisybe galima 
ir Lietuvai bokštą padirbti. 
(Gaila kad nepasakė kokį bok
štą!) 

Toliau pradėjo pliurpti a-
pie vieną kunigą, kurs kalėdo-
dams paklausė didelio vaiko 
(turbūt tokio kaip Zolp): 
" K a s tave sutvėrė"? 

— Nežinau, atsakė. Kuni^ 
gas tuomet paklausė mažo 
vaiko ir tas atsakė Dievas Tė
vas. Arės išsprūdę nuo vištos 
(Lietuvos) eja atvykę neduo-
dam jai dolerių^_^oTp bene 
bus tik lenkbernis kad Lietu
vą nori priskaityti prie Lenki
jos, nes ant lenkų vėliavos tu
pi višta, tai ir lygina Lietu
vą- prie vištos).. 

Išeina kalbėti Natkevičius. 
Tuojau nusitvėrė kunigus buk 
jie renką vokiečius karalius ir 
mokina juos lietuviškai. 

Konstitucijos rašyme neturi 
nusimanymo. (Gerai kad prisi
pažino prie savo besmegenės, 
nes patsai Natkevičius dirbo 
Konstitucijos Komisijoje). To
li aus sakė^ ka& 59 rankos iš
renka karalius ir yra darbi
ninką užtarytojai. (Neverkite 

i 

kad 59 sėdi Seime. Gal bus ir 
dangiaus panašių. Geriau ne
gu veidmainiai kurie pasislė
pę svetima skraiste, bet tikri 
raudoni bolševikai. Natkevi
čius bolševizmo ženklą -nešio
ja, raudoną kaklaraištį). 

Kunigai per atlaidus grū
moja balsuokit už krikš. demo
kratus. Šeimininkai klerikalai 
sėdi suolose, bet didžiausi 
bankininkai. 

Garbė tokiems seimininkams 
apie kuriuos pats Natkevičius 
kalba, kad duonelės turime, 
sviesto, kiaušinių, o net ir 
gardaus alučio! Kame Tamis-
tos logikaj Viena ranka pur
vini Lietuves Vyriausybę, cr 
kita ją glostai. Ar ne veidmai-
nvstėf 

Zolp deklamuoja, kad nerei-

kaišioja tikybą). 
Kviečia kalbėlį kokį laiava-

manėlį (vardo nepamenu \ 
kurs pradeda pliaukšti rožan
čius turėjęs, t>e+. bažnyčioje 
palikęs ir dabar neturi. Škap
lierius u&sikabirtCs ant kaklo, 
keletą dienų pavažiavo ant 
sopes atsirado gyvūnų ant 
škaplierių ir numetęs šalin. 
Gyrės jog nuo motinos gavo 
tą brangią dovaną škaplierius. 
Turi kuo pasigirti — išgama. 
Kalbėjo* apie bulldog ir kati- L ] v

v "* J. 
0 „ , . . . . (užpakalio) užkampio iššoko 

na. Bulldog prilygino pr ie r 

Bridgeportas. — Turbūt nei 
vienoj Chicago$ kolonijoj nė-

« * mm. 

ra tiek plėšikų privisę, kaip 
Bridgeporto kolonijoj. Vakare 
bijok žmogus, ir iš namų išeiti, 
plėšikų pilni pakampiai ^pris
toję. Užpuola ir apiplėšia. 

Velykų vakare, iš- 16 d. .į 
17 d., išauštant J . N. parėjo 
iŠ savo giminių, perai įkaušęs 
"moonshrne". Visai prie pat 
namų, tik keli žingsniai bebu
vo lig stubos, tik staiga, iš 

Lietuvos o katiną prie liau
dies. Kokis pažeminimas ir 
panieka tėvynės ir jos žmo
nių! T ik paskutinis niekšas 
gali lyginti Lietuvą .prie šuns; 
o jos liaudį prie kitokio gy
vulio f Tęsia, prašykit Dievą 
kad atsiųstų antrą Kristų ant 
žemės ne Jeruzolimon, bet Lie
tuvon ir Kristus muštų ne žy-
dus,*bet katalikus. x 

Taip spjovė burnotojas ka
talikams į veidą, Džiaugkitės 
ir dėkokite katalikai socialis
tams ir jų pastumdėliams už 
įžeidimą jums -švenčiausio as
mens Kristaus. Pabaigus bur-.l^a. 
noti bedieviui pasirodo Žyge
lis. Tas vien ir sapnavo 
klerikalus, vienuoles, Vyskupo 
litaniją ir 1.1. Net baisu klau- i 
syti ir liūdna žiūrint į tuos \ \ Lietuvių ' Meno Kūrė j 

vienas plėšikas: nutvėrė- už 
gerklės smaugti, kitas, tuo 
tarpu, iškratė kišenius, atėmė 
pinigus, apie aštuonis dolie-
rius, ir laikrodėlį; paliko pri
smaugta, begulintį ant šaly-
gatvio. 

Pagulėjęs apie porą valandų 
kiek nors atsigavo ir, vos ne 
vos, įėjo stubon, su sugnaiby-
ta gerkle. 

Patart ina vįsiems, kad va-
kase daug pinigų, arba kitų 
naudingų daigtų su savim ne-
nešiotis, laikyti pas save tik 
kiek yra neatbūtinai reikalin-

• 
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PADfiKA 

šiaudinius katalikus, kurie lei
džia tokiems niekšams save 
išnaudoti. ~ 

Jurgiams nepasisekė prakal
bos. Vos išlaidoms surinko 
aukų! 

Valio katalikai už nerėmima 
tų mulkių prakalbų. 0 . . . g a . 

IŠ L. L. PASKOLOS DAR. 
BUOTĖS. 

pr igh tan Parkas. — Bal. 9 
d., parap. svet, įvyko įdo
mios prakalbos L. L. Paskolos 
reikale. Žmonių prisirinko ne-
perdaugiausia. Programos ve
dėjų buvo J . K. Enčeris. Pir
mas kalbėjo medic. studentas, 
gerb. Jonas Poška. Gerb. kal
bėtojas matydams nedidelį bu-

m 

relį gerų tėvynainių tarp kita 
ko pastebėjo, kad galybė yra 
ne daugumoje, bet vienybėje, 
pasišventime dr ištvermėje iki 
laimingai užbaigai. 

fToliaus kaUbėjo L. F . Misi
jos įgaliotinis, gerb. J . B. Šą
li unas. Gerb. kalbėtojas tik 
tuos pripažino gerais tėvynai
niais, kurie pirko L. L. Pask. 
bonus, o skaudžiai pasmerkei CHICAGIEČIAI, ATSIIMK! 

Draugiją Kaune, nariais šel-
pėjais užsirašė įmokėdami: J . 
J . Elijošius 100 dol., A. 01 s-
zewskis 50 dot., Dr. CT Kas
putis 10 dol., J)r. S. Naikelis 
1 0 dol., A. Beržihskas 10 dol., 
Dr. A. Juozaitis 10 dol , adv. 
K. Gugis 10 dol., Dr. A. Zi-
montas 10 dol., Dr. Poška 10 
dol., I>r. K. Kliauga 10 dol., 
kunigas Norbertas Pakalnis 20 
dol., F . Jozapaitis 5 dol., _J. 
Sinkus 5 dol., Dr. Vezel 5 dol., 
Dr. J . Kūlis 5 dol., Dr. Žilvi
tis 5 dol., ponia ; Morta Elijo-
šienė 5 dol., Br. Lenkauskas 
2 dol., M. Dūdas 2 dol., P. 
Šūkis 2 doj., ponia Beržins-
kienė 2 dol., ponia 01szewskie-
nė 2 dol. ponia Giraitienė 2 
doL, ponia Kltaugienė 2 dol., 
ponia Sinkienė 2 dol., ponia 
Jozapaitienė 2 dol.,^ponia Vė
gėlienė 2 dol. 

{Visiems gerb. L. M. K. 
Draugijos nariams šelpėjams 
tariu karščiausį padėkos žodi. 

J . Naujalis, 
L. M. K. Dr-jos Įgaliotinis. 

tuos, kurie nepirko L. L P . 
bonų ir dar kitus atkalbinėjo. 

Bonų parduota trys, už $150. 
Aukų surinko $5.87. 

Tą pačią d. L. L. P. Stoties 
komitetas (išviso dvylika na
rių) nusiėmė paveikslus pa
siuntimui L. F . Misijai dol 
patalpinimo albumam Tajigi šie 
paveikslai, kartu su pernykš
čio komiteto paveikslu, bus 
pasiųsti L. F . Misijai taip 
greitai kaip tik/ bus gatavi. 

Reikia pažymėti kad ši L. 

tetas prisirengę laukia L. G. 
kia kišti tikybos į politiką. I Paskolas vajaus. B. P. Balsas. 

TE LAIŠKUS. 

Chieagos pašte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
Žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatą persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 

Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
[ėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVEĖTISED. 

Prašydami laiško paduokite laiš
ko num., nes su juo greičiau 
laišką suras negu su pavarde. 

901—Adomas Barbora 
907—Augustis Peter 
908—Augaitie A. 
911—Bamanauskis Toni 
912—Balčiūnas Antanas 
913—Baniulis Jonas 
916—Barsis Kazimieras 
919—Bazinkui Boleslavui 
926—Blystiks Maik / 
937-^-Butkivich Jozpas ' 
939—Bukene MšTrjona 
940—Burstyn J. 
962-vDaugvilo Jos 
976—Dybas Stanislaw 
984—Gabrys Molitas 
985—Gedrimas Ignath 
986—Gaiszis Joe 
987—Galus Ignaey 
990—Genuseene Barare 
997:—Gerbi am ann Antonni 
1014—Ilgūnas Juozapas 
1019—Jatkewicziu Jenas 

i 

1025—Jenuliu Jndreiu 
1027—Juraitis Adam 
1029—Judikaitis Jos 
1037—Klimas Klem 
1028—Juršėnas Jozepas 
1039—Kmitu Jozeju 
1042—Kinstai Valerijonas 
1043—Kilpszus Franciskus 
1044—Knabarnastas Juzas 
1064—Kutą Peter 
1073—Liberiene Joana 
1082—Majauskas Frank 
1084—Mankewieie Franeisko 
1088^—Markiducis Jozapas 
1089—Markis Anton ' 
1092—Matejka Bessie 
1096—Milius Zider 
1099—Miekeliaveis Alex 
1100—Mikuska John 
1104—Misiewicz Anna 
1123—Pavilonis M. 2 
1126—Paimiti Jonutis 
1129—Petrokas Stanislovas 
1131—Perilslis Miller 
1136—Pauhiis Jonas 
1140—Puniskis Juozas 
1143—Prakinaiti Elena 
1145—Preichis Peter 
1147—Poeius F. 
1149 Puhelis Juzapa* 
1151—Raudegalin Konstantinui 
1155—Rupslaukini Jozapui 
1161—Rockis Leonardas 
1165—Riska Jozpas 
1181—Sarcevic Jonas 
1184—Shaikis Wincentas 
1185—Seliekas Ignaciaif 
1202—Stankus Paul 
1206—Skirkai Puonilui 2 
1209—Skirmantienė Bron. 

-

1214—Sulceni Domiceli *. 
1220^—Strupeinis Kazimieras 
1225—TumSiu Juozapu 
1226—Tumosaitis Maikis 
1230—Trijonis'Fortum r 

1234—Tamuszaitis Adam 
1235—Uzkuraioini Jonui 2 
1237—Vilkas Pavil 
1243—Warkalis Kazys 2 
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Iš LIETUVOS KNYGOS. 

15c. 

75c. 

PINIGUS | LIETUVA 
mes prištatom greitai ir pigiai į visas dalis Lietuvos per 
musy "korespondentą, didžiausią banką Lietuvoje. 

Norėdami siusti pinigus į Lietuvą, ispildykite žemiaus 
L. P. Stotis netik kad darbe padėtą blanką ir prisiųskite mums su jūsų bankos čekiu 
ištvėrė iki galui, bet jau yra a r b a m o n e y ( V r d e % 0 m e § atliksime visą darbą, 
prisirengusi ir prie L. Gyni
mo Paskolos. L. G. P. reali
zuoti valdyba yra išrinkta iš 
sekančią asmenų: pirm. — B. 
Nenartonis; rast. — V. Pauk
štis, 4602 So. Fairfield Ave.; 
ižd. — J . K. Enčeris, 4403 So. 
Mozart St.; iždo glob. — J. 
B. Jovaiša. x 

Kaip valdyba taip ir komi-

KIMBARK STATE BANK, 
v 10758 Michigan Ave. 

( P R l l B f S (PINIGUS M E T U V O J E ) 

Pi lnas Vardas ,.,, •*..... . - . . . . 

Rėdyb* . . . , i . . . . . V a l a i s 

(SIUNTĖJO ADRESAS) 

Pilnas Vardas ". 
Adrssaa , A 

Miestas 

$ v. +,į 

\ 

( • 

. Valst^a . . 

Auksinais \ . 

No. ^ 2 . Asmenybė Kultūros Pagrindai. Parašė I. Gd-
bis 37 p u s i . " 30c. 

Apsvarstyk. Parašė Tėvas Kazimieras kaina 5c. 
No. S. 2. Avinėlis Nekaltasis, 4 veiksmu komedija. Su

lietuvino Aišbė 30c. 
No. S. t Bejėgis Socializmas. Parašė D. Dumbrė 10c. 
No. S. 1. Be skausmų gimdymas. Parašė A. Skinderis . . 15c. 
No. S. 1. Bažnyčios Istorija. Parašė kun. As Alekna. 

251 pusi 75c. 
No. 8. 1. Botanika. A. Žygas. 42 pusi 25c. 
No. S. 2. Dainų atsimmimai is Lietuvos istorijos. M. 

x - Biržiškos. 142 pusi. Kaina %• • • • 
75c. 

No. S. 1. Dievo Karalystė Jumyse yra, arba apie ge
rumo dorybę 

No. 26. Dykumose ir giriose dalia I apysaka. Vertė 
rš,. \ J-VL. -t t / C I C a U S K a i i e . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • 

No. 26. Giedojimo Mokykla. Vadovėlis chorų dirigen-
tarns^ vargonininkams, gie<loriams, moky
tojams ir mokiniams. Sutaisė kun. Teodoras 
Brazys. Kaina $1.00 

No. S. 3. Gramatamokslis aukštesnioms mokykloms. 
Perdirbo Dr. K. Jokūbaitis. Kaina . . % . ; . . . . . 40c. 

No. S. Ii Giesminėlis Bažnvciu chorams, mokykloms 
ir šiaipau giesmininkams. Tekstą sutaisė 
A. Jakštas, gaidas pagamino J . Naujalis. 
Kaina _ >. 60c. 

Gavėnios Knygutė. Sutaisė kun. A. D 5c. 
No. 37. Kelione aplink pasaulį per 80 dienų. Julės Ver

ne. Vertė J. Balčiukonis. 228 pusi. Kaina $1.25 
No. 32. Evangelijos dalys...Skaitomos visų metų Vieš

paties dienomis ir šventadieniais. Vertė J . 
Skvireckas. T. M. Žemaičių vysk. Kaina . . $1.00 

No. S. 1. Ką Mokslas gali pasakyti apie pasaulio pa
baigą ir apie apokaliptiškąjį skaičių 066, 
Padažė A. Jakštas 10c. >s 

No. S. 2. Komedijos Sof. Čiurlionienė-Kymantaitė. 6io-
*je knygoje yra keturi veikalai: 1. "P in i 
gė l i a i " ,^ . "Kara la i tė" , " f ik ro j i Teisybė", \ 
3. "Gegužis" ir 4. "Kuprotas oželis" 75c. 

NTo. S. 2. Kariagos Aidai Tėvynės gynėjams dainų rin
kinėlis. Sukomponavo ir pritaikino J . Tallat-

Kelpša .C. 20c. 
No. S. 2. Jūrių Varpai, triveiksmė mysteria. Parašė 

' Vidunas ..": 50c. 
No. 26. Išpažinties Paslaptis. Iš vokiečių kalbos vertė 

B. Kasaitis 75c. ' 
No. S. 2. V. Krėvės Raštai I I tomas > 75c. 
No. S. 1. Gyvenimas švento Juozapo. Jš Italų kalbos ver-

Jurgis Baltrušaitis 10c. 
No. 32. Kovo 20 diena. Mažosios Lietuvos prisiglaudimui 

paminėti. 139 pusi 40c. 
No. S. 1. Lietuvių literatūras istorijos santrauka. M. 

Biržiškos 15c. 
No. 37. Lakštutė dainų rinkinėlis pradedamaijai mo

kyklai. Parašė J . Talliat-Kelpša 50c. 
No. S. 1. Lietuvos Istorija. Parašė Antanas Alekna 75c. 
No. S. 1. Logika. Sutaisė A. Jakštas : t 50c. 
No. S. 1. Logikas Evoliucija. A. Jakštas 10c. 
No. S. 1. Metodikos Etiudai. Parašė J . Murka 50a 
No. S. 1. Mūsų Keliai. Parašė M. Krupavičius 15c. 
No; S. 1. Musųj-aštų istorija. M. Biržiškos. 112 pusi. . . 45c. 
No. S. 1. Muzikos Teorija. Pagrindinims muzikos dės

niams išmokti vadovėlis. Parašė kun. Teo
doras Brazys c 45c. 

No. Mokslo pasakos> su 23 piešinėliais. Parašė Pr. Ma
šiotas A Ą. . 25c. 

No. S. 2. Marcelė, keturiųr veiksmų seenos vaizdeli*. 
Parašė A. • Giedrius 15c. 

No. S. 2. Mūsų Vargai Poema penkiose dalyse. Maironis . . 50c. 
No. S./I. Mažosios Lietuvos buvUsiejie rašytojai Pa

rašė Prabočių Anūkas 45c. 
No. S. 2. Mano Taurė. Parašė Petras Vaičiūnas. Telpa 

šie teatrališki veikalai: Žodžiai i r Atbalsiai 
kaina 45c. 

No. S. 2. Milda meilės deivė. Teatrališkas veikalas. Pa
rašė Petras Vaičiūnas. Kaina 35c. 

N. 32. Mus mažiausiems, mus mieliausiems. Parašė Pr. 
Mašiotas, iliustravo P. Kalpokas. Kaina 30c. 

No. 32. Pasakėlės. Pr. Mašiotas 30c. 
No. 26. Pragiedruliai, vaizdai kovos del kultūros. Ant

roji knyga. Parkšė" Vaišgantas. Kaina $1.00 
No. 26. Planetos ir žvaikždės, trumpas astronomijos va

dovėlis, pagal K* Flammarioną. Parašė J : 
Gerutis. Kaina f...- - 30c. 

No. S. 1. Religijos mokymo metodika. Sutaisė__K. J . 
Skruodys . ; ., 75c. 

No. S. 1. Rašybos mokslo darbeliai dalis n . Sudarė-nioT 
kytojas S. Vaznelis. Kaina ..*.. . 10c. 

"DRAUGAS" PUBL. COMPANY, 
2334 So. Oakley Ave. Chicago, m . 
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